Príloha č. 4
k vyhláške č. 187/2018 Z. z.
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SPRÁVA O UKONČENÍ INVESTIČNÉHO ZÁMERU

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI INVESTIČNEJ POMOCI
I.1.

Obchodné meno právnickej osoby/obchodné meno a meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa:

1.

I.2.

Sídlo právnickej osoby/miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa:

2.

I.3.

I.4.

IČO:

DIČ:

3.
4.
I.5.
Kontaktné údaje:*
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
Poverený zamestnanec prijímateľa
Osoba splnomocnená prijímateľom na kontakt
s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri
predložení správy o ukončení investičného zámeru

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefónne číslo

E-mailová adresa

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE K SPRÁVE O UKONČENÍ INVESTIČNÉHO ZÁMERU
5.
6.

II.1.
7.
8.
9.
10.

Dátum ukončenia investičného zámeru
Obdobie, za ktoré sa správa o ukončení investičného zámeru predkladá
Rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci:
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o poskytnutí investičnej pomoci
Rozhodnutie Európskej komisie, ak pomoc podlieha oznamovacej povinnosti
Doručenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, t. j. deň nadobudnutia právoplatnosti
Schválená maximálna intenzita investičnej pomoci v GGE (%)

Číslo

Dátum
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II.2.
11.

Schválené zmeny v realizácii investičného zámeru:*
Číslo rozhodnutia o zmene/
Dátum vydania
číslo listu schvaľujúceho zmenu

Dátum doručenia

Schválená zmena

III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE
III.1.

Názov investičného zámeru:

12.

III.2.
13.
14.
15.
16.

III.3.
17.
18.
19.
20.

III.4.
21.
22.
23.
24.

Typ investičného zámeru (označí sa „X“ jedna z možností):
Priemyselná výroba
Priemyselná výroba kombinovaná s technologickým centrom
Technologické centrum
Centrum podnikových služieb
Zameranie investičného zámeru (označí sa „X“ jedna z možností):
Zriadenie novej prevádzkarne
Rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne
Diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované
Zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne
Skutočný harmonogram realizácie investičného zámeru
Dátum podania žiadosti o investičnú pomoc** (v tvare MM/RRRR)
Dátum skutočného začatia prác na investičnom zámere (v tvare MM/RRRR)
Dátum skutočného začatia výroby (v tvare MM/RRRR)
Dátum dosiahnutia plnej výrobnej kapacity, ak už bola dosiahnutá (v tvare MM/RRRR)
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III.5.
25.
26.
27.
28.
29.

Regionálna investičná pomoc:

Čerpaná za obdobie, za ktoré sa správa
o ukončení investičného zámeru
podáva v eurách

Poskytnutá v eurách

Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
Úľava na dani z príjmov
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za
hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku

III.6.

Dátum umiestnenia informačnej tabule:

IV. OPRÁVNENÉ NÁKLADY INVESTIČNÉHO ZÁMERU
IV.1.
30.
31.
32.

IV.2.

Oprávnené náklady investičného zámeru (označí sa „X“ jedna z možností):
Investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok, a to pozemky, budovy, stroje, prístroje a zariadenia; investičné náklady na obstaraný
dlhodobý nehmotný majetok, a to priemyselné práva, know-how a licencie a investičné náklady na nájom pozemkov a budov
Mzdové náklady vypočítané ako súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou
investičného zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie vynaložené za obdobie 24 mesiacov
Kombinácia mzdových a investičných nákladov
Vynaložené a uhradené investičné náklady v eurách:
Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
(C)
(D)
(H)
(E)
(F)
(A)
(B)
Stroje,
Spolu
(G)
Spolu
Priemyselné KnowPozemky Budovy
prístroje
DHM
Licencie
DNM
práva
how
a zariadenia
A+B+C
E+F+G

Rok n***
Rok n+1
Rok n+2
Rok n+3
Rok n+4
Rok n+5*
33. Spolu

(I)
Nájom
pozemkov

(J)
Nájom
budov

(K)
Nájom
dlhodobého
hmotného
majetku

Spolu
investičné
náklady
D+H+I+J+K
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IV.3.

Vynaložené mzdové náklady v eurách – vypĺňa sa pri označení riadka 31. alebo 32.:
Rok n ***
Rok n+1
Rok n+2
Rok n+3
Rok n+4
Rok n+5*
34.
Spolu

IV.4.

Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:

35.

36.

IV.5.

Pri realizácii investičného zámeru v prioritnej oblasti2) sa vypĺňa príloha č. 1 Prioritná oblasť

37.

IV.6.

Pri kombinácii investičných nákladov a mzdových nákladov sa vypĺňa príloha č. 2 Deklarované náklady investičného zámeru

38.

IV.7.

Pri realizácii investičného zámeru v doplnkovom mieste sa vypĺňa príloha č. 3 Doplnkové miesto

IV.8.

Identifikačné údaje osoby poskytujúcej nájom pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení vrátane poskytnutej investičnej pomoci podľa § 2 ods. 2
písm. d) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (názov, adresa, IČO):

39.

40.

IV.9.

Priebežná intenzita regionálnej investičnej pomoci (GGE) v %:
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V. ZAMESTNANOSŤ
V.1. Údaje o počte zamestnancov:
Kmeňoví zamestnanci
41.
42.

V.2.

Agentúrni zamestnanci

**

Stav zamestnancov ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc
Priemerný počet zamestnancov za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti
Skutočne vytvorené nové pracovné miesta v súvislosti s investičným zámerom:
Plánovaný počet
vytvorených nových
pracovných miest

Počet skutočne
vytvorených nových
pracovných miest

Priemerná mesačná
mzda zamestnanca
(hrubá mzda)
v eurách

V.3. Ostatné pracovné miesta:
Počet kmeňových
zamestnancov

Počet prevedených
agentúrnych
zamestnancov

Priemerná
mesačná mzda
zamestnanca
(hrubá mzda)
v eurách

Rok n***
Rok n+1
Rok n+2
Rok n+3
Rok n+4
Rok n+5*
43.
Spolu

V.4.

Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:

44.

V.5. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach:
45.
46.
47.

Vysokoškolské vzdelanie
Stredné vzdelanie
Základné vzdelanie

Počet

%
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VI.

ÚDAJE O VÝROBKU/SLUŽBE
VI.1. Údaje o výrobku/poskytovanej službe za obdobie, za ktoré sa správa o ukončení investičného zámeru predkladá: *
48.
Výrobok/služba
Objemové vyjadrenie (v príslušnej jednotke)

VI.2.
49.

Hodnotové vyjadrenie v eurách

Vývoz výrobku/služby:*
Výrobok/služba

Vývoz v rámci Európskej únie (%)

Vývoz mimo Európskej únie (%)
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VII.

PRÍLOHY A FORMÁT PREDKLADANIA SPRÁVY O UKONČENÍ INVESTIČNÉHO ZÁMERU

VII.1. Správa o ukončení investičného zámeru sa podáva v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.
VII.2. Zoznam príloh, ktoré sa podávajú v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát (označí sa „X“ každá predložená príloha):
VII.2.1
VII.2.2
VII.2.3
VII.2.4

Príloha č. 1 Prioritná oblasť (vypĺňa sa pri realizácii investičného zámeru v prioritnej oblasti).
Príloha č. 2 Deklarované náklady investičného zámeru (vypĺňa sa pri kombinácii investičných a mzdových nákladov investičného zámeru).
Príloha č. 3 Doplnkové miesto (vypĺňa sa pri realizácii investičného zámeru v doplnkovom mieste).
Splnomocnenie pre osobu splnomocnenú na komunikáciu s orgánmi štátnej správy v súvislosti s predložením správy o ukončení investičného zámeru.
Výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do predkladanej správy o ukončení investičného zámeru boli riadne zaúčtované
VII.2.5
v účtovníctve prijímateľa.
VII.3. Zoznam príloh, ktoré sa podávajú na elektronickom nosiči dát:
Detailný výkaz obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku ročnej správy o ukončení investičného zámeru vo
VII.3.1
formáte excel.
Inventárne karty spárované s detailným výkazom obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku ročnej správy
VII.3.2
o ukončení investičného zámeru.
Doklad potvrdzujúci úhradu priložených faktúr spárovaný s detailným výkazom obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
VII.3.3
nehmotného majetku.
Analytická hlavná kniha, ak je prijímateľ povinný oprávnené náklady a ostatné náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru účtovať podľa
VII.3.4
§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výpis z analytických účtov - položkovitý, ak je prijímateľ povinný oprávnené náklady a ostatné náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru
VII.3.5
účtovať podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účtovné knihy so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak je prijímateľ povinný oprávnené náklady a ostatné
VII.3.6
náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru účtovať podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VII.3.7
VII.3.8
VII.3.9

Evidencia oprávnených nákladov a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona
č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu alebo právoplatné povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu na uvedenie stavby
alebo technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky alebo, ak v súvislosti s investičným zámerom nebolo kolaudačné rozhodnutie
alebo povolenie stavebného úradu alebo špeciálneho stavebného úradu vydávané, záväzné vyhlásenie prijímateľa o tejto skutočnosti.
Výpočet priebežnej intenzity regionálnej investičnej pomoci (GGE).
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Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto formulári a jeho prílohách sú úplné, pravdivé a preukázateľné a som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia
nepravdivých alebo neúplných údajov.
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o všetkých zmenách v údajoch a skutočnostiach uvedených v tomto
formulári a jeho prílohách.

V........................................... dňa............................

Poznámky:
* Pri väčšom počte položiek sa doplnia riadky.
** Pre investičné zámery podané do 31. marca 2015 dátum vydania potvrdenia.
Pre investičné zámery podané od 1. apríla 2015 do 31. marca 2018 dátum podania investičného zámeru.
*** Rok n znamená rok skutočného začatia realizácie investičného zámeru.

.....................................................................
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)
(obchodné meno prijímateľa)
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VIII. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE
Prijímateľ investičnej pomoci ................................ so sídlom/miestom podnikania....................., IČO: ....................., DIČ: .....................,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu....................., odd.: ............, vl. č.: ............. /v živnostenskom registri Okresného úradu ..................,
č. živn. reg.: .............
1.
záväzne vyhlasuje, že
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu,
nemá evidované nedoplatky na poistnom na poistnom na sociálne poistenie,
nie je voči nemu vedená exekúcia ani výkon rozhodnutia,
nie je v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo sa voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
nebol mu právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
podľa § 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
f) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
g) nie je voči nemu uplatnené vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá Slovenskou
republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, alebo v inom obdobnom konaní,
h) výroba, činnosti, procesy, stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou investičného zámeru spĺňajú podmienky na ochranu životného prostredia
v súlade s § 22 ods. 15 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a)
b)
c)
d)
e)

V........................................... dňa............................

2.

.....................................................................
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)
(obchodné meno prijímateľa)

V súlade s článkom 14 bodom 16 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o investičnú pomoc neuskutočnil
premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada, a že tak neurobí ani do dvoch rokov od dokončenia
počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada.

V........................................... dňa............................

.....................................................................
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)
(obchodné meno prijímateľa)

4/10
Príloha č. 1A k správe o ukončení investičného zámeru PRIORITNÁ OBLASŤ - Priemyselná výroba
Relevantné odvetvia SK NACE na určenie prioritných oblastí v priemyselnej výrobe (označí sa „X“ každé relevantné odvetvie):
C10 Výroba potravín
C20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov
C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27

Výroba elektrických zariadení

C28

Výroba strojov a zariadení i. n.

C29

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

C30

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Relevantné technológie na určenie prioritných oblastí v priemyselnej výrobe (označí sa „X“ každá relevantná technológia):
Autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty a umelá inteligencia - najmä autonómne spolupracujúce roboty, integrované snímače, kamery, systémy
virtuálnej reality
Priemyselný internet vecí - najmä sieť strojov a výrobkov, viacsmerová komunikácia medzi sieťovými objektmi
Simulácia - najmä využitie údajov v reálnom čase a zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli
Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase - najmä rozšírenie reality pre údržbu, logistiku, podpora pre efektívne zobrazovanie informácií
Prídavná, podporná výroba - najmä 3D tlač pre náhradné diely a prototypy
Veľké dáta a ich analýza - najmä komplexné vyhodnotenie dostupných údajov, podpora rozhodovania a optimalizácia v reálnom čase
Cloud a kybernetická bezpečnosť - najmä správa obrovského objemu údajov v otvorených systémoch a bezpečnostné systémy
Zoznam obstaraného relevantného technologického zariadenia: *

Spolu - hodnota obstarania v eurách:
Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:

Hodnota obstarania v eurách:
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Príloha č. 1B k správe o ukončení investičného zámeru PRIORITNÁ OBLASŤ - Technologické centrum
Relevantné odvetvia SK NACE na určenie prioritných oblastí v technologickom centre (označí sa „X“ každé relevantné odvetvie):
C10 Výroba potravín
C20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov
C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C27

Výroba elektrických zariadení

C28

Výroba strojov a zariadení i. n.

C29

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

C30

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Relevantné technológie na určenie prioritných oblastí v technologickom centre (označí sa „X“ každá relevantná technológia):
Autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty a umelá inteligencia - najmä autonómne spolupracujúce roboty, integrované snímače, kamery, systémy
virtuálnej reality
Priemyselný internet vecí - najmä sieť strojov a výrobkov, viacsmerová komunikácia medzi sieťovými objektmi
Simulácia - najmä využitie údajov v reálnom čase a zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli
Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase - najmä rozšírenie reality pre údržbu, logistiku, podpora pre efektívne zobrazovanie informácií
Prídavná, podporná výroba - najmä 3D tlač pre náhradné diely a prototypy
Veľké dáta a ich analýza - najmä komplexné vyhodnotenie dostupných údajov, podpora rozhodovania a optimalizácia v reálnom čase
Cloud a kybernetická bezpečnosť - najmä správa obrovského objemu údajov v otvorených systémoch a bezpečnostné systémy
Popis vývojárskej činnosti alebo inovačnej činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí technologických centier:

Popis produktu alebo služby, ktorých sa uvedený vývoj alebo inovácia týka, ktoré patria medzi relevantné technológie na určenie prioritných oblastí
technologických centier:

Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:
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Príloha č. 1C k správe o ukončení investičného zámeru PRIORITNÁ OBLASŤ - Centrum podnikových služieb
Popis služby v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií v prioritných oblastiach centier podnikových služieb:7)

Popis vytvorených nových pracovných pozícií spĺňajúcich definíciu prioritných oblastí centier podnikových služieb 7) podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní
SK ISCO-08 (na sedem miest):4)*
Číselný kód
Názov zamestnania
Počet

Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:
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Príloha č. 2 k správe o ukončení investičného zámeru DEKLAROVANÉ NÁKLADYINVESTIČNÉHO ZÁMERU
PRI KOMBINÁCII INVESTIČNÝCH A MZDOVÝCH NÁKLADOV (CELKOVÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY)8)
Vynaložené a uhradené deklarované investičné náklady v eurách:
Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
(C)
(D)
(H)
(E)
(F)
(A)
(B)
Stroje,
Spolu
(G)
Spolu
Priemyselné KnowPozemky Budovy
prístroje
DHM
Licencie
DNM
práva
how
a zariadenia
A+B+C
E+F+G
Rok n***
Rok n+1
Rok n+2
Rok n+3
Rok n+4
Rok n+5*
Spolu
Vynaložené deklarované mzdové náklady v eurách:
Rok n***
Rok n+1
Rok n+2
Rok n+3
Rok n+4
Rok n+5*
Spolu
Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:

(I)
Nájom
pozemkov

(J)
Nájom
budov

(K)
Nájom
dlhodobého
hmotného
majetku

Spolu
investičné
náklady
D+H+I+J+K
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Príloha č. 3 k správe o ukončení investičného zámeru DOPLNKOVÉ MIESTO
Údaje o prevádzkarni dodávateľa prijímateľa, ktorá je doplnkovým miestom realizácie investičného zámeru (iba v priemyselnej výrobe):*
Obstarané stroje, prístroje
Dátum trvania
Dodávateľ - názov, IČO
Dodávateľ - adresa doplnkového miesta, okres, kraj
a zariadenia v eurách
spolupráce (od - do)

Spolu - hodnota obstarania v eurách:
Zdôvodnenie rozdielu medzi plánovanou realizáciou investičného zámeru a skutočnosťou:

